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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Menurut paham negara demokrasi modern, partai politik, Pemilihan Umum 

dan Badan Perwakilan Rakyat merupakan tiga institusi yang tidak dapat dipisahkan 

antara satu dengan yang lain. Setiap partai politik akan selalu berusaha untuk 

memperoleh dukungan rakyat yang besar pada saat Pemilihan Umum agar Badan 

Perwakilan Rakyat di dominasi oleh partai politik yang bersangkutan. 

Pada saat pemilu dijadikan manifestasi prinsip kedaulatan rakyat, maka mulai 

saat itulah rakyat diberikan kebebasan dalam menentukan calon-calon wakil rakyat 

yang tergabung dalam partai politik. Kehendak rakyat ialah dasar kekuasaan 

pemerintah. Kehendak itu akan dilahirkan dalam pemilihan-pemilihan berkala dan 

jujur yang dilakukan dalam pemilihan umum dan berkesamaan atas pengaturan suara 

yang rahasia, dengan cara pemungutan suara yang bebas dan yang sederajat dengan 

itu. Dengan demikian kebebasan, kejujuran, rahasia dan berkesamaan merupakan hal 

yang esensial dalam penyelenggaraan pemilu. 

Pelaksanaan demokrasi dalam negara demokrasi modern sudah tidak 

mungkin lagi dilaksanakan dengan mempergunakan model demokrasi langsung. 

Banyak kendala yang dihadapi, jika demokrasi langsung itu akan dilaksanakan. Oleh 

sebab itu, pelaksanaan demokrasi dilakukan oleh wakil-wakil rakyat yang duduk 

sebagai anggota Badan Perwakilan Rakyat. 

Sehubungan dengan hal tersebut cara yang dipergunakan untuk menentukan 

keanggotaan Badan Perwakilan Rakyat tersebut adalah: 
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1. Pemilihan Umum; 

2. Pengangkatan; dan 

3. Campuran (Kombinasi antara Pemilihan Umum dan Pengangkatan). 

Pemilihan Umum merupakan salah satu sendi untuk tegaknya sistem politik 

demokrasi. Tujuan Pemilihan Umum tidak lain adalah untuk mengimplementasikan 

prinsip-prinsip demokrasi, dengan cara memilih wakil-wakil rakyat di Badan 

Perwakilan Rakyat. Kesemuanya itu dilakukan dalam rangka mengikut sertakan 

rakyat dalam kehidupan ketatanegaraan. Dalam Pemilihan Umum tercakup dua 

macam hak pilih, yaitu: 

1. Hak pilih aktif atau sering dikenal sebagai Hak untuk memilih; dan 

2. Hak pilih pasif, yaitu hak untuk dipilih menjadi Anggota Badan Perwakilan 

Rakyat. 

Menurut Henry B. Mayo dengan adanya Pemilihan Umum maka salah satu 

nilai demokrasi dapat terwujud, artinya terjadi perpindahan kekuasaan negara dari 

pemegang yang lama kepada pemegang yang baru secara damai.
1
 Perlu diketahui 

pula, bahwa disamping untuk menentukan keanggotaan Badan Perwakilan Rakyat, 

Pemilihan Umum juga dapat dipergunakan untuk menentukan orang-orang yang 

berhak menduduki jabatan Presiden dan Wakil Presiden. 

Masyarakat yang secara minimal memperoleh kesempatan untuk mengenal 

berbagai sistem politik di dunia ini dan mencoba mengurus diri sendiri dengan 

mempraktekan salah satu atau kombinasi dari berbagai sistem politik yang 

dikenalnya, di dalam waktu yang singkat sekaligus dihadapkan kepada tanggung 

jawab untuk mengatasi segala keterbelakangannya.  

                                                           
1
 Henry B. Mayo, dalam Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta, 

1986, hlm. 61 
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Demikianlah halnya dengan partai politik, jauh sebelum proklamasi 

kemerdekaan, masalah yang menyangkut partai serta kehidupannya sudah menjadi 

salah satu pembicaraan utama di kalangan para politisi Indonesia. Para perintis 

kemerdekaan sudah memikirkan sistem kepartaian apa yang mungkin dikembangkan 

kelak di Indonesia. Akan tetapi mereka tidak mempunyai kesempatan untuk 

mempraktekan pemikiran-pemikiran mereka. Ada semacam wadah untuk mencoba 

kehidupan kepartaian seperti Volksrad, namun kesempatan yang tersedia tidaklah 

memadai bagi melandasi kehidupan kepartaian yang mantap di masa setelah 

kemerdekaan. Di samping itu, perkembangan ekonomi dan kemasyarakatan belum 

memberikan kesempatan yang luas kepada tokoh-tokoh politik pada masa itu 

meletakkan dasar-dasar kehidupan partai politik seperti yang diharapkan.
2
 

Namun demikian kemerdekaan menuntut kepada masyarakat untuk 

mengembangkan sistem kepartaian yang diharapkan mampu melayani tuntutan-

tuntutan yang ada seperti pengembangan demokrasi, pembangunan politik dan 

sebagainya. Masalahnya, sekarang ialah sampai berapa besar adanya kemungkinan 

untuk memenuhi tuntutan tersebut di dalam waktu yang relatif singkat. Kalau 

kemungkinan yang tersedia relatif kecil, apa yang menyebabkannya. Barangkali 

faktor-faktor sejarah dan struktur masyarakat akan membantu di dalam meningkatkan 

kemampuan kita untuk menjawab pertanyaan di atas. 

Partai Nasdem, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan dan Persatuan 

Indoneaia (PKPI) dan Partai Golkar merupakan partai politik peserta pemilihan 

umum 2014. Partai Nasdem merupakan partai yang baru pertama kali akan mengikuti 

pemilihan umum, kalau Partai Bulan Bintang (PBB) sebenarnya bukan merupakan 

partai baru karena pada pemilu legislatif tahun 2009, PBB sudah ikut ambil bagian 

                                                           
2
 Arbi Sanit, Sistem Politik Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 19 
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dalam pemilu. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) juga bukan 

merupakan partai baru. PKPI sendiri didirikan pada tahun 1999 dengan nama PKP 

dan pada tahun 2002 berubah nama menjadi PKPI, sedangkan partai Golkar 

merupakan partai lama yang sudah malang melintang di dunia perpolitikan di 

Indonesia.  

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis berkeyakinan bahwa 

peranan partai politik di Kabupaten Bantul dalam pencalonan Anggota DPRD 

Kabupaten Bantul untuk pemilu 2014 masih terdapat persoalan dan 

permasalahan yang harus diselesaikan serta layak untuk dilakukan penelitian. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut di atas, 

maka permasalahan dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana peranan partai politik di Kabupaten Bantul dalam pencalonan 

Anggota DPRD Kabupaten Bantul untuk pemilu 2014? 

2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala bagi partai politik dalam 

pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Bantul untuk pemilu 2014? 

3. Bagaimana pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Bantul yang ideal 

dimasa yang akan datang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berkaitan dengan permasalahan yang penulis rumuskan sebelumnya, maka 

penyusun dalam penelitian ini mempunyai tujuan, yaitu: 
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1. Untuk mengetahui dan mengkaji peranan partai politik di Kabupaten Bantul 

dalam pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Bantul untuk pemilu 2014 

2. Untuk mengetahui dan mengkaji faktor-faktor yang menjadi kendala bagi partai 

politik dalam pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Bantul untuk pemilu 2014. 

3. Untuk mengetahui dan mengkaji pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Bantul 

yang ideal dimasa yang akan datang. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Partai Politik 

Keberadaan partai politik dalam kehidupan ketatanegaraan pertama kali 

dijumpai di Eropa Barat, yakni sejak adanya gagasan bahwa rakyat merupakan 

faktor yang patut diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik, 

Dengan adanya gagasan untuk melibatkan rakyat dalam proses politik (kehidupan 

dan aktifitas ketatanegaraan), maka secara spontan partai politik berkembang 

menjadi penghubung antara rakyat disatu pihak dan pemerintah di pihak lain.
3
 

Dengan demikian dapat ditarik pengertian bahwa sebagai organisasi yang 

secara khusus dipakai sebagai penghubung antara rakyat dengan Pemerintah, 

keberadaan partai politik sejalan dengan munculnya pemikiran mengenai paham 

demokrasi dan kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan sistem ketatanegaraan. 

Sudah banyak definisi yang dikemukakan oleh para sarjana mengenai 

pengertian partai politik tersebut. Definisi-definisi tersebut antara lain:
4
 

                                                           
3
 Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta, 1986, hlm. 159 

4
 Ibid, hlm. 160-161 
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a. Carl J. Friedrich: Sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan 
tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan 
bagi pemimpin Partainya, dan berdasarkan penguasaan ini memberikan 
kepada anggota Partainya kemanfaatan yang bersifat ideal maupun materiil. 

b. R.H. Soltou: Sekelompok warganegara yang sedikit banyak terorganisir, yang 
bertindak sebagai satu kesatuan politik, yang dengan memanfaatkan 
kekuasaan memilih, bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan 
kebijaksanaan umum mereka. 

c. Sigmund Neumann: Organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha 
untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat 
atas dasar persaingan melawan golongan atau golongan-golongan lain yang 
tidak sepaham. 

d. Miriam Budiardjo: Suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-
anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama dengan 
tujuan memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik 
(biasanya), dengan cara konstitusional guna melaksanakan kebijaksanaan-
kebijaksanaan mereka. 
 

Berdasarkan definisi-definisi tersebut di atas, kita dapat melihat adanya 

"benang merah" hubungan pengertian antara pendapat yang satu dengan yang 

lain, yaitu bahwa tujuan partai politik itu didirikan adalah untuk merebut ataupun 

mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan guna melaksanakan 

kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah digariskan oleh masing-masing partai 

politik. Untuk merebut dan mempertahankan penguasaannya di dalam 

Pemerintahan tentunya dilakukan secara konstitusional. Hal ini berarti 

keberadaan partai politik juga dimaksudkan sebagai sarana untuk meredam 

konflik kepentingan ataupun persaingan yang muncul di lingkungan masyarakat 

dalam mempengaruhi pemerintahan. 

Oleh sebab itu, tidak ada salahnya jikalau keberadaan partai politik di 

negara modern dipergunakan untuk mewujudkan tatanan kehidupan kenegaraan 

yang lebih beradab. Hal ini mengingat sebelum dikenal adanya paham 

mengikutsertakan rakyat dalam sistem politik, perebutan kekuasaan selalu 

dilakukan dengan cara kekerasan. "Kasus Ken Arok" dalam sejarah Indonesia 

merupakan contoh yang dapat dipergunakan di sini. 
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Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas, maka pada 

hakikatnya partai politik adalah suatu kelompok manusia yang terorganisir secara 

teratur baik dalam hal pandangan, tujuan maupun tata cara rekruitmen 

keanggotaan, dengan tujuan pokok yakni menguasai, merebut ataupun 

mempertahankan kekuasaannya dalam pemerintahan secara konstitusional. 

Setiap organisasi yang dibentuk oleh manusia tentunya memiliki tujuan-

tujuan tertentu. Demikian pula organisasi yang disebut partai politik. Tujuan 

pembentukan suatu partai politik, di samping yang utama adalah merebut, 

mempertahankan ataupun menguasai kekuasaan dalam pemerintahan suatu 

negara - juga dapat diperlihatkan dari aktivitas yang dilakukan. Rusadi 

Kantaprawira mengemukakan bahwa aktivitas yang dilakukan oleh partai politik 

pada umumnya mengandung tujuan:
5
 

a. Berpartisipasi dalam sektor pemerintahan, dalam arti mendudukkan orang-

orangnya menjadi pejabat pemerintah sehingga dapat turut serta mengambil 

atau menentukan keputusan politik atau output pada umumnya; 

b. Berusaha melakukan pengawasan, bahkan oposisi bila perlu terhadap 

kelakuan, tindakan, kebijaksanaan para pemegang otoritas (terutama dalam 

keadaan mayoritas pemerintahan tidak berada dalam tangan partai politik 

yang bersangkutan). 

c. Berperan untuk dapat memadu (streamlining) tuntutan-tuntutan yang masih 

mentah (raw opinion), sehingga partai politik bertindak sebagai penafsir 

kepentingan dengan mencanangkan isu-isu politik (political issue) yang dapat 

dicerna dan diterima oleh masyarakat secara luas. 

 

Dengan melihat aktivitas dari partai politik tersebut di atas, maka rakyat 

sebagai subyek dalam sistem ketatanegaraan dapat melakukan pilihan-pilihan 

alternatif, yakni partai politik mana yang akan diikuti atau menjadi saluran politik 

mereka. Berkaitan dengan hal ini, di dalam struktur masyarakat yang masih 

paternalistik, maka pilihan rakyat untuk berafiliasi kepada suatu partai politik 

                                                           
5
 Rusadi Kantaprawira, Sistem Politik Indonesia Suatu Model Pengantar, Cet V, Sinar 

Baru, Bandung, 1988, hlm. 62 



8 
 

tertentu sangat ditentukan oleh ideologi atau aliran yang dianut oleh suatu partai 

politik. Oleh sebab itulah di dalam negara dengan struktur masyarakat yang 

masih paternalistik, partai politik gemar untuk memainkan ideologi-ideologi 

partai guna memperoleh dukungan massa rakyat, sehingga memperkuat posisi 

dalam kehidupan politik ketatanegaraan. Penekanan mengenai program kehendak 

menjadi titik tolak utama untuk memperoleh dukungan massa rakyat. Kehidupan 

dan aktivitas partai politik semacam ini masih dapat dikategorikan sebagai partai 

politik tradisionil. 

Banyak jenis dan bentuk partai politik yang hidup dan berkembang di 

dalam suatu kehidupan ketatanegaraan. Berkaitan dengan hal inilah, maka pada 

hakikatnya klasifikasi partai politik dapat digambarkan sebagai berikut: 

a. Klasifikasi partai politik ditinjau dari komposisi dan fungsi keanggotaannya. 

Klasifikasi semacam ini dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis partai 

politik, yaitu: 

1) Partai Massa, yakni suatu partai politik yang lebih mengutamakan 

kekuatannya berdasarkan keunggulan jumlah anggota. Oleh karena itu 

biasanya terdiri dari pendukung-pendukung dari berbagai aliran politik 

dalam masyarakat yang sepakat di bawahnya dalam memperjuangkan 

suatu program yang biasanya luas dan agak kabur. 

2) Partai Kader, yaitu suatu partai politik yang lebih mementingkan 

keketatan organisasi dan disiplin kerja dan anggota-anggotanya. 

Pemimpin partai biasanya menjaga kemurnian doktrin partai yang dianut 

dengan jalan mengadakan saringan calon-calon anggotanya secara ketat. 
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b. Klasifikasi partai politik ditinjau dari sifat dan orientasinya. Partai politik 

dengan klasifikasi semacam ini dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis, 

yaitu: 

1) Partai Lindungan (Patronage Party), yaitu suatu partai politik yang pada 

umumnya memiliki organisasi nasional yang kendor (meskipun 

organisasi di tingkat lokal sering cukup ketat). Disiplin yang lemah dan 

biasanya tidak terlalu mementingkan pemungutan iuran secara teratur. 

Tujuan utama dari partai politik jenis ini adalah memenangkan Pemilihan 

Umum untuk anggota-anggota yang dicalonkannya. Oleh sebab itu partai 

semacam ini hanya giat melaksanakan aktivitasnya menjelang Pemilu. 

Contoh yang dapat dikemukakan disini adalah Partai Demokrat dan 

Republik di AS. 

2) Partai Ideologi (Partai Asas), yaitu suatu partai politik (biasanya) yang 

mempunyai pandangan hidup yang digariskan dalam kebijaksanaan 

pemimpin dan berpedoman pada disiplin partai yang kuat dan mengikat 

Hampir sebagian besar Partai-partai politik yang ada di Indonesia dapat 

dikategorikan sebagai Partai Ideologi. 

Berdasarkan dua klasifikasi besar mengenai partai politik tersebut di atas 

- jika partai-partai politik itu akan melakukan koalisi - maka langkah yang paling 

mudah dan relatif berhasil untuk ditempuh adalah dengan melakukan koalisi 

partai politik yang sama-sama berjenis Partai Massa atau sama-sama Partai 

Lindungan. Koalisi antar Partai Kader atau antar Partai Ideologi relatif sulit untuk 

dilakukan. Apalagi Koalisi antar partai politik dengan ideologi yang jauh 

berseberangan. Misal koalisi antar partai yang berideologikan keagamaan 

tertentu. 
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Dalam kehidupan politik ketatanegaraan suatu negara, pada prinsipnya 

dikenal adanya tiga sistem kepartaian, yaitu:
6
 

a. Sistem Partai Tunggal (the single party system). Istilah ini dipergunakan 

untuk partai politik yang benar-benar merupakan satu-satunya partai politik 

dalam suatu negara, maupun untuk partai politik yang mempunyai kedudukan 

dominan di antara beberapa partai politik lainnya. Namun demikian - oleh 

para sarjana - dianggap merupakan bentuk penyangkalan diri (contradictio in 

terminis), mengingat dalam pengertian sistem itu sendiri akan selalu 

mengandung lebih dari satu unsur atau komponen. Kecenderungan untuk 

mengambil sistem Partai Tunggal disebabkan, karena Pimpinan negara-

negara baru sering dihadapkan masalah bagaimana mengintegrasikan 

berbagai golongan, daerah, suku bangsa yang berbeda corak sosial dan 

pandangan hidupnya. Dikhawatirkan bahwa bila keanekaragaman sosial 

budaya ini dibiarkan tumbuh dan berkembang, besar kemungkinan akan 

terjadi gejolak-gejolak sosial yang menghambat usaha-usaha pembangunan 

dan menimbulkan disintegrasi. 

b. Sistem Dua Partai (two party system). Menurut Maurice Duverger, sistem ini 

adalah khas Anglo Saxon (Amerika, Filipina). Dalam sistem ini partai-partai 

politik dengan jelas dibagi ke dalam partai politik yang berkuasa (karena 

menang dalam Pemilihan Umum) dan Partai Oposisi (karena kalah dalam 

Pemilihan Umum).
7
 

c. Sistem Banyak Partai (multy party system). Pada umumnya sistem kepartaian 

semua ini muncul karena adanya keanekaragaman sosial budaya dan politik 

yang terdapat di dalam suatu negara.
8
 

 

2. Urgensi Partai Politik Dalam Kehidupan Bernegara 

Partai politik memang lahir dan berkembang ketika gejala modernisasi 

sedang berkembang di Eropa, setelah revolusi industri. Karena itu awal 

perkembangan parpol bisa diuraikan sebagai berikut: Pertama, ia merupakan 

salah satu indikator gejala modernisasi masyarakat, di mana telah terjadi ledakan 

partisipasi masyarakat dan pemindahan hak-hak politik kepada masyarakat 

semakin meluas. Kedua, teori situasi historis (historical situation theory), di 

mana kemudian partai politik berkaitan dengan krisis yang terjadi di dalam suatu 

masyarakat. 

                                                           
6
 Ibid, hlm. 167 

7
 Ibid 

8
 Ibid, hlm. 169 
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Ada tiga jenis krisis yang mendorong kemunculan partai. Pertama, krisis 

legitimasi seiring dengan modernisasi di Eropa di mana terjadi perubahan-

perubahan yang besar, termasuk di dalamnya adalah tuntutan perubahan otoritas 

yang dimiliki oleh kerajaan yang feodal. Masyarakat, terutama kalangan 

menengah, borjuis, tidak lagi memandang penguasa memiliki legitimasi. Parpol 

didirikan sebagai upaya untuk mencari pemimpin yang memiliki otoritas yang 

legitimate. Adapun keterkaitan antara berdirinya partai dengan upaya 

memperbaiki krisis legitimasi ini adalah karena terdapat kecenderungan 

perubahan dasar legitimasi. Kalau sebelumnya legitimasi datangnya dari atas, 

kerajaan, maka berikutnya legitimasi datang dari bawah (masyarakat). Dengan 

demikian partai politik merupakan instrumen kelas menengah untuk memperoleh 

dukungan dari bawah. Kedua, krisis integritas. Hal ini dimulai ketika modernisasi 

di Eropa juga menimbulkan ancaman berupa disintegrasi wilayah. Kemunculan 

parpol dimaksudkan untuk mengatasi krisis integrasi, terutama apabila parpol 

memiliki basis dukungan yang lintas wilayah. Ketiga, dengan adanya krisis 

partisipasi telah membawa perubahan-perubahan besar di bidang sosial, ekonomi, 

dan sistem stratifikasi. Akibatnya, penguasa yang sudah kehilangan legitimasi 

juga kehilangan partisipasi rakyat. Melalui parpol, rakyat bisa lebih berperan di 

dalam menentukan kebijakan negara. 

Dari pemaparan normatif di atas terlihat bahwa sesunguhnya kemunculan 

partai politik dalam koridor teori partai politik itu tidak lepas dari makin 

tingginya dinamika masyarakat yang membutuhkan fasilitas sistemik. Wujud dari 

upaya untuk memberikan fasilitas sistemik tersebut adalah tersedia lembaga-

lembaga sosial (social institutions) yang dapat digunakan sebagai alat bagi 

masyarakat dalam interaksi sosialnya. Dan salah satu dari berbagai pranata sosial 
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yang ada itu salah satunya adalah partai politik. Sebab Indonesia sebagai sebuah 

negara pada dasarnya dapat dianalogikan sebagai organisme hidup yang 

mengalami pertumbuhan dan perkembangan. 

Berkaitan dengan pembahasan akan arti keberadaan partai politik dalam 

kehidupan bernegara dan bermasyarakat ini, dengan demikian jatuh bangunnya 

perkembangan yang dialami bangsa Indonesia tidak dapat lepas dari partai 

politik. Sejak proklamasi 1945 dan dilanjutkan dengan pemantapan sistem politik 

nasional, kita dapat melihat bagaimana pemilu 1955 begitu ramai diikuti banyak 

peserta partai politik. Kemudian ketika Orde Baru berdiri dan dikatakan banyak 

orang sebagai rezim diktator, ia juga tidak dapat lepas dari keberadaan partai 

politik. Meski pada masa Orde Baru tersebut partai politik yang ada hanyalah 

merupakan komedi kekuasaan semata, tapi kita bisa melihat bahwa sebuah rezim 

diktator pun masih membutuhkan legitimasi politik dari partai politik dan pemilu. 

Tak pelak, pada masa reformasi sekarang ini keberadaan partai politik 

menjadi kian urgen. Dengan dibukanya kran demokrasi, berbagai aspirasi 

masyarakat menginginkan agar negara melakukan hal-hal yang dianggapnya 

penting dan itu disalurkan melalui partai politik. Banyak pakar yang menilai 

bahwa partai politik peserta Pemilu juga masih sangat kanak-kanak. Hal ini 

dibuktikan dengan masih bertebarannya partai-partai yang menjual ikatan 

emosional daripada partai yang benar-benar menjual program. 

 

3. Kondisi Politik Bagi Berjalannya Fungsi Partai Politik 

Ragam derajat kepentingan didirikannya partai dari berbagai kelompok 

di dalam masyarakat tidak dapat lepas dari asal usul partai politik dan habitat 
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politik di mana mereka tinggal. Ada tiga teori yang mencoba menjelaskan asal-

usul partai politik. Pertama, teori kelembagaan yang melihat ada hubungan 

antara parlemen awal dan timbulnya partai politik. Kedua, teori situasi historik 

yang melihat timbulnya partai politik sebagai upaya suatu sistem politik untuk 

mengatasi krisis yang ditimbulkan dengan perubahan masyarakat secara luas. 

Ketiga, teori pembangunan yang melihat partai politik sebagai produk 

modernisasi sosial ekonomi.
9
 

Teori pertama mengatakan partai politik dibentuk oleh kalangan legislatif 

(dan eksekutif karena ada kebutuhan para anggota parlemen (yang ditentukan 

berdasarkan pengangkatan) untuk mengadakan kontak dengan masyarakat dan 

membina dukungan dari masyarakat. Setelah partai politik terbentuk dan 

menjalankan fungsi, kemudian muncul partai politik lain yang dibentuk oleh 

kalangan masyarakat. Partai politik yang terakhir ini biasanya dibentuk oleh 

kelompok kecil pemimpin masyarakat yang sadar politik berdasarkan penilaian 

bahwa partai politik yang dibentuk pemerintah tidak mampu menampung dan 

memperjuangkan kepentingan mereka. Hal ini tidak hanya dapat ditemui dalam 

wilayah atau bangsa yang tengah dijajah yang membentuk partai politik sebagai 

alat memobilisasi massa untuk memperjuangkan kemerdekaan, tetapi juga dapat 

ditemui dalam masyarakat negara maju dalam mana kelompok masyarakat yang 

kepentingannya kurang terwakili dalam sistem kepartaian yang ada membentuk 

partai sendiri. 

Teori kedua menjelaskan krisis situasi historis terjadi manakala suatu 

sistem politik mengalami masa transisi karena perubahan masyarakat dari bentuk 

tradisional yang berstruktur sederhana menjadi masyarakat modern yang 

                                                           
9
 Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta, 1998, hlm. 30  
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berstruktur kompleks. Pada situasi ini terjadi berbagai perubahan, seperti 

pertambahan penduduk karena perbaikan fasilitas kesehatan, perluasan 

pendidikan, mobilitas okupasi, perubahan pola pertanian dan industri, partisipasi 

media, urbanisasi, ekonomi berorientasi pasar, peningkatan aspirasi dan harapan-

harapan baru dan munculnya gerakan-gerakan populis. 

Teori ketiga melihat modernisasi sosial ekonomi, seperti pembangunan 

teknologi komunikasi berupa media massa dan transportasi, perluasan dan 

peningkatan pendidikan, industrialisasi, urbanisasi, perluasan kekuasaan negara 

seperti birokratisasi, pembentukan berbagai kelompok kepentingan dan 

organisasi profesi, dan peningkatan kemampuan individu yang mempengaruhi 

lingkungan, melahirkan suatu kebutuhan akan suatu organisasi politik yang 

mampu memadukan dan memperjuangkan berbagai aspirasi tersebut. Jadi, partai 

politik merupakan produk logis dari modernisasi sosial ekonomi. Dengan 

demikian, teori ketiga ini memiliki kesamaan dengan teori kedua bahwa partai 

politik berkaitan dengan perubahan yang ditimbulkan modernisasi. Perbedaan 

kedua teori ini terletak dalam proses pembentukannya. Jika teori kedua 

mengatakan perubahan menimbulkan tiga krisis dan partai politik dibentuk untuk 

mengatasi krisis, maka teori ketiga mengatakan perubahan-perubahan itulah yang 

melahirkan kebutuhan adanya partai politik. 

Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat harus diikutrsertakan dalam 

proses politik maka partai politik telah lahir dan berkembang menjadi 

penghubung penting antara rakyat dan pemerintah. Gagasan mengenai partisipasi 

politik rakyat melalui partai politik di negara-negara yang menerapkan sistem 

politik demokrasi, memiliki dasar budaya politik dan ideologi yang kuat bahwa 

rakyat berhak ikut serta menentukan seseorang yang akan menjadi pemimpin 
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mereka dan untuk menentukan isi kebijakan publik yang mempengaruhi 

kehidupan mereka. Sebaliknya, dalam sistem politik totaliter seperti komunis dan 

fasis, gagasan mengenai partisipasi rakyat melalui partai politik dilandasi dengan 

pandangan elit bahwa massa rakyat harus dibina dan dimobilisasikan untuk 

mencapai tujuan masyarakat. Untuk mencapai tujuan itu bentuk partai tunggal 

dengan kader-kader yang militan dan struktur organisasi yang hirarkis ketat 

dipandang sebagai sarana yang baik. Apabila dalam sistem politik demokrasi, 

partai politik berfungsi sebagai pemandu berbagai kepentingan, kemudian 

memperjuangkannya melalui proses politik dengan terlebih dahulu berupaya 

mencari dan mempertahankan kekuasaan melalui pemilihan umum, maka partai 

politik dalam sistem totaliter lebih berfungsi sebagai pengendali pemerintahan 

dan sebagai alat untuk memobilisasi seluruh rakyat untuk melaksanakan 

keputusan partai. Partai politik di negara demokrasi juga melakukan fungsi 

sosialisasi dan pendidikan politik, tetapi bukan dengan indoktrinasi sebagaimana 

yang dilakukan oleh partai politik di negara totaliter. 

 

4. Partisipasi Partai Politik Dalam Sistem Politik Indonesia 

Posisi dan peranan partai politik dalam proses interaksi antara negara 

dengan rakyat dalam wujud kebijakan publik, disadari telah menjadi idealitas 

terjauh dari identitas partai modern. Sebab bila partai politik tidak dapat beranjak 

dari fungsi konvensionalnya yang sebatas perebutan kekuasaan semata, maka 

dalam konteks dinamika sosial yang ada, hal tersebut tidak lagi menemukan 

signifikansi yang tinggi. Masyarakat modern adalah mereka yang memandang 

politik tidak lagi sebatas ikatan ideologis dan keyakinan semata. Masyarakat 
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modern lebih melihat politik sebagai proses aktualisasi diri dan kepentingan 

mereka yang akan diwujudkan dalam bentuk kebijakan publik.
10

 

Dalam hal ini apa yang disebut dengan partisipasi masyarakat menjadi 

satu kunci dalam mengidentifikasi kualitas kiprah dari lembaga-lembaga sosial 

politik yang hidup di masyarakat. Masyarakat modern yang makin cerdas dan 

makin cukup akses informasinya tidak lagi dapat dipandang sebagai entitas bisu 

yang hanya untuk dikuantifikasi oleh kekuasaan. Masyarakat modern adalah 

mereka yang mengerti betul arti partisipasi mereka dalam proses politik negara. 

Pergeseran dinamika sosial dari masyarakat konvensional monarkis ke 

masyarakat modern seperti inilah yang membuat perubahan signifikan atas 

keberadaan partai politik tersebut. 

Dalam konteks ini, sejak berkembangnya revolusi partisipasi rakyat, 

maka parpol semakin menjadi bagian penting dari sistem politik modern. Bahkan 

Roy C. Macridis mengatakan, tidak ada sistem politik yang dapat berlangsung 

tanpa parpol. Di dalam masyarakat modern parpol menjadi fenomena umum 

dalam kehidupan politik. Parpol sebagai suatu asosiasi politik yang 

mengaktifkan, memobilisasi masyarakat, mewakili kepentingan tertentu, dan 

melakukan pengkaderan yang kemudian melahirkan pemimpin telah menjadi 

suatu keharusan. Parpol dengan demikian menjadi salah satu instrumen penting 

untuk memobilisasi masyarakat ke dalam kekuasaan negara. Ini berarti parpol 

pada dasarnya adalah alat untuk memperoleh kekuasaan dan untuk memerintah.
11

 

Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat harus diikutsertakan dalam 

proses politik, maka parpol telah lahir dan berkembang menjadi penghubung 

penting antara rakyat dan pemerintah. Bahkan parpol dianggap sebagai 

                                                           
10

 Koirudin, Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 

2004, hlm. 67 
11

 Ibid, hlm. 68 
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perwujudan atau lambang negara modern. Oleh karena itu, hampir semua negara 

demokrasi maupun komunis, negara maju maupun negara berkembang, memiliki 

partai politik. Namun bentuk dan fungsi partai politik di berbagai negara berbeda 

satu sama lain sesuai dengan sistem politik yang diterapkan negara itu. Gagasan 

mengenai partisipasi politik rakyat melalui partai politik di negara-negara yang 

menerapkan sistem politik demokrasi, memiliki dasar budaya politik dan ideologi 

yang kuat bahwa rakyat berhak ikut serta menentukan seseorang yang akan 

menjadi pemimpin mereka untuk menentukan isi kebijakan publik yang 

mempengaruhi kehidupan mereka.
12

 

Akan tetapi, seperti yang sudah dijelaskan di atas, apapun definisi 

ideologi yang digunakan setiap partai politik maka di negara manapun harus 

memiliki ideologi, apakah bersifat doktriner, pragmatis atau jalan tengah dari 

keduanya. Dari uraian ini dirumuskan bahwa partai politik merupakan kelompok 

anggota yang terorganisasi secara rapi dan stabil yang dipersatukan dan 

dimotivasi dengan ideologi tertentu, dan yang berusaha mencari dan 

mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan melalui pemilihan umum guna 

melaksanakan alternaif kebijakan publik yang mereka susun. Alternatif kebijakan 

publik yang disusun ini merupakan hasil pemaduan berbagai kepentingan yang 

hidup dalam masyarakat. Sedangkan cara mencari dan mempertahankan 

kekuasaan guna melaksanakan kebijakan publik dapat melalui pemilihan umum 

dan cara-cara lain yang sah. 

Dari uraian tersebut di atas terlihat bahwa pekerjaan parpol dalam hal 

perebutan kekuasaan itu adalah sarana saja. Dan lebih dari itu fungsi perebutan 

kekuasaan juga merupakan sebagian kecil dari pekerjaan parpol dalam konteks 
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 Ramlan Surbakti, 1998, Op. Cit, hlm. 51 
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kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ini ditunjukkan dengan operasionalisasi 

fungsi kekuasaan itu yang hanya berlangsung dalam ritus lima tahunan. 

Sedangkan fungsi yang paling pokok justru terletak pada bagaimana manuver 

taktis parpol dalam perwujudan kebijakan publik. Sebab kebijakan publik adalah 

wujud nyata dari interaksi antara negara dengan masyarakat. Dan di situlah 

fungsi dan peran parpol yang mencoba untuk mengidentifikasi dirinya sebagai 

partai politik modern. 

Di Indonesia, yang terjadi pasca reformasi 1998 ternyata masih 

menunjukkan intensitas yang terlalu besar dari partai politik yang ada pada proses 

pergeseran kekuasaan di tingkat elite semata. Memang harus diakui, partisipasi 

rakyat yang begitu besar dalam pesta pemilu telah berbuah para wakil partai yang 

demikian keras sekaligus kritis. Segenap persoalan masyarakat yang dianggap 

keliru dan perlu dibenahi cukup banyak yang coba dibenahi. Hanya saja respons 

yang muncul dari anggota dewan masih belum optimal. Kesan seperti ini 

dirasakan pula oleh sebagian besar masyarakat. Mereka mengatakan bahwa 

parpol saat ini sudah terlalu menyimpang dari harapan masyarakat. Mereka 

kecewa lantaran segenap perilaku parpol yang dipraktikan para tokohnya lebih 

berdasarkan pada kepentingan partai sendiri. Apa yang terjadi saat ini memang 

buah dari masa lalu. Karena hasil pemilu yang tidak menunjukkan satu partai pun 

yang dominan dalam perolehan suara, maka tidak heran jika memungkinkan 

munculnya pembagian kekuasaan yang rapuh. Kondisi demikian sudah barang 

tentu tidak mencerminkan hubungan kekuasaan yang efektif. 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat 

sebagai hak asasi manusia yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan 
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kehidupan kebangsaan yang kuat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia 

yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, demokratis dan berdasarkan hukum. 

Dinamika dan perkembangan masyarakat yang majemuk menuntut 

peningkatan peran, fungsi dan tanggung jawab partai politik dalam kehidupan 

demokrasi secara konstitusional sebagai sarana partisipasi politik masyarakat 

dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, menjaga dan 

memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dengan 

menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia 

dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik belum 

optimal mengakomidasi dinamika dan perkembangan masyarakat yang menuntut 

peran partai politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta tuntutan 

mewujudkan partai politik sebagai organisasi yang bersifat nasional dan modern 

sehingga Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik perlu 

diperbarui. 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik 

mengakomodasi beberapa paradigma baru seiring dengan menguatnya 

konsolidasi demokrasi di Indonesia, melalui sejumlah pembaruan yang mengarah 

pada pengutan sistem dan kelembagaan partai. 

Politik, yang menyangkut demokratisasi internal partai politik, 

transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan partai politik, 

peningkatan kesetaraan gender dan kepemimpinan partai politik dalam sistem 

nasional berbangsa dan bernegara. 

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik 

diamanatkan perlunya pendidikan politik dengan memperhatikan keadilan dan 

kesetaraan gender yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran akan hak dan 
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kewajiban, meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif warga negra, serta 

meningkatkan kemandirian dan kedewasaan dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara. 

Untuk itu, pendidikan politik terus ditingkatkan agar terbangun karakter 

bangsa yang merupakan watak atau kepribadian bangsa Indonesia yang terbentuk 

atas dasar kesepahaman yang lahir dan tumbuh dalam kehidupan bangsa antara 

lain kesadaran kebangsaan, cinta tanah air, kebersamaan, keluhuran budi pekerti 

dan keikhlasan untuk berkorban bagi kepentingan bangsa. 

E. Metode Penelitian 

1. Objek Penelitian 

Objek dari penelitian ini adalah peranan partai politik di Kabupaten Bantul dalam 

pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Bantul untuk Pemilu 2014. 

2. Subjek Penelitian 

a. Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Bantul 

b. Pimpinan DPRD Kabupaten Bantul 

c. Pimpinan Partai Politik (Partai Nasdem, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai 

Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), dan Partai Golkar) 

3. Sumber Data 

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan 

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang 

berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari:
13

 

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat, 

yakni: 
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 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Pengantar Singkat, 

Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13. 
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a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik 

c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

d) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan 

penelitian ini. 

2) Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan-bahan hukum yang memberikan 

penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari: 

berbagai literatur/buku-buku, berbagai hasil seminar, lokakarya, 

simposium dan penelitian, jurnal, artikel yang berkaitan dengan 

permasalahan dalam penelitian ini. 

3) Bahan Hukum Tertier, adalah bahan-bahan hukum yang akan 

memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer 

dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari: 

a) Kamus hukum; 

b) Kamus Inggris-Indonesia 

c) Kamus Umum Bahasa Indonesia 

d) Ensiklopedi, 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Penelitian Kepustakaan 

Pada penelitian kepustakaan ini pengumpulan data dilakukan dengan cara 

studi dokumen, yaitu dengan cara mempelajari, mengkaji dan menelaah 

bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. 

b. Penelitian Lapangan 
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Pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan dengan cara wawancara 

secara langsung dengan subjek penelitian. 

 

5. Metode Pendekatan 

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis 

empiris, artinya permasalahan dianalisis berdasarkan ketentuan 

hukum/perundang-undangan yang berlaku dan kaitannya dengan praktek di 

dalam masyarakat. 

6. Analisis Data 

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, 

yaitu data yang diperoleh dari penelitian disajikan dan diolah secara kualitatif 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Data yang diperoleh dari penelitian diklasifikasikan sesuai dengan 

permasalahan dalam penelitian 

b. Hasil klasifikasi data selanjutnya disistematisasikan 

c. Data yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar 

dalam pengambilan kesimpulan. 

 

F. Sistematika Penulisan Skripsi 

Guna memudahkan dalam memahami isi dari skripsi ini, berikut 

disajikan sistematika penulisan dari skripsi ini yang terbagi ke dalam beberapa 

bab dan masing-masing bab terbagi lagi ke dalam beberapa sub bab. Adapun 

masing-masing bab tersebut adalah: 

BAB I PENDAHULUAN 
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Pada bab pendahuluan ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian dan tinjauan pustaka. Selanjutnya pada bab ini juga 

diuraikan tentang metode penelitian yang merupakan panduan bagi penulis dalam 

melakukan penelitian guna penyusunan skripsi dan sistematika pembahasan. 

BAB II TINJAUAN TENTANG PARTAI POLITIK DAN DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

Pada bab ini diuraikan mengenai tinjauan tentang partai politik, yang berisi 

pengertian dan asas partai politik, pembentukan dan keanggotaan partai politik, 

fungsi, hak dan kewajiban partai politik, pengawasan terhadap partai politik, dan 

pengaturan partai politik di Indonesia. Dalam bab ini juga diuraikan tentang 

pemikiran dan perkembangan sistem kenegaraan dalam Islam. Pada akhir dari bab ini 

diuraikan mengenai pemilihan umum sebagai pintu gerbang demokrasi. 

BAB III PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA 

Pada bab ini disajikan hasil penelitian dan sekaligus dilakukan pembahasan 

terhadap peranan partai politik di Kabupaten Bantul dalam pencalonan anggota 

DPRD Kabupaten Bantul untuk Pemilu 2014. Adapun uraian dan pembahasan pada 

bab ini meliputi gambaran umum partai politik; peranan partai politik di Kabupaten 

Bantul dalam pencalonan anggota DPRD Kabupaten Bantul untuk Pemilu 2014; 

faktor-faktor yang menjadi kendala bagi partai politik dalam pencalonan anggota 

DPRD Kabupaten Bantul untuk Pemilu 2014; serta pencalonan yang ideal di masa 

yang akan datang. 

BAB IV PENUTUP 

Pada bab ini disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap 

permasalahan dalam penelitian ini dan sekaligus disampaikan saran yang merupakan 
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rekomendasi dan sumbangan pemikiran dari penulis untuk mengatasi permasalahan 

peranan partai politik di Kabupaten Bantul dalam pencalonan anggota DPRD 

Kabupaten Bantul untuk Pemilu 2014. 

DAFTAR PUSTAKA 
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